
 :های تصاوير ها و قالب بندي فرمت

 از چه فرمتی استفاده کنيم؟ بهترين فرمت ذخيره سازی کدام است؟

انتخاب نوع فرمت و قالب بندی بايد بر اساس . اين سئواالت شايد به ذهن شما نيز خطور کرده باشد
ز يک تصوير در صفحات وب مثْال ميخواهيم ا. ای که ما در آينده از تصوير خواهيم کرد ، انجام گيرد استفاده

ها نيز مانند مدها  فرمت.  می باشدJPG و GIFپس بهترين فرمت انتخاب برای اين تصوير  استفاده کنيم
 :های متداول می پردازيم در زير به بررسی مختصر فرمت. ها دارند  تاثيرات متفاوتی برروی اندازه و حجم فايل

Bitmap يا bmp : سازی تصاوير در ويندوز است  برای ذخيره فرمت استاندارد،اين فرمت. 

GIF يا gif : کلمات فحات جهانی وب می باشد که از اولهای استاندارد ص يکی از فرمت  Graphical 
Interchange Formatمی باشد» گيف«  گرفته شده و تلفظ آن بصورت. 

JPEG يا jpg :نگام ذخيره سازی از کيفيت اين فرمت نيز از فرمتهای استاندارد صفحات وب می باشد که ه
 .ميباشد» جی پگ« گرفته شده است و تلفظ آن Joint Photographic Experts Groupتصاوير می کاهد و از 

PDF يا pdf :  اين فرمت مربوط به برنامه آکروبات محصول شرکتAdobeبوده و از کلمات  
Adobe Acrobat Page Description Format می باشد» پی دی اف« گرفته شده و تلفظ آن. 

PNG يا png :در اين . های موجود برای انتشار تصاوير در صفحات وب است اين فرمت يکی از بهترين فرمت
مشکل بزرگ اين فرمت اينست که بعضی از مرورگرهای . ها است فرمت فشرده سازی بدون کاهش داده

 گرفته Portable Network Graphicات اين اصطالح از اول کلم. قديمی قادر به خواندن اين فرمت نيستند
 .می باشد» پينگ«شده و تلفظ آن 

TIFF يا tif : های  باشد و اکثر برنامه ترين فرمتها برای ارسال تصاوير جهت چاپ مي اين فرمت يکی از رايج
 سازی فايل بدون کاهش در اين فرمت فشرده. گرافيکی قادر به باز کردن و وارد کردن اين فرمت می باشند

 اين اصطالح از اول کلمات). در نتيجه اندازه و حجم بااليی دارد(ها ميباشد  داده
Tagged Image File Format می باشد» تيف« گرفته شده و تلفظ آن. 

های مختلف ذخيره نموده و پارامترهای مختلفی چون اندازه فايل ،عمق  در جدول زير يک فايل را در فرمت
ها را طرف چپ نوشتم تا اعداد  واحد اين اندازه. العات مقايسه شده استبيت و وضعيت تراکم سازی اط

  .انگليسی باشند

 بيت عمق         تراکم وضعيت        فايل اندازه          بندی قالب      

         BMP             MB 6.1             بيت ٣٢ 

             TIF             MB 4.6      بيت ٣٢          ها ش دادهبدون کاه  
           PDF            MB 3.9    بيت ٣٢          ها بدون کاهش داده  
           PNG            MB 2.7     بيت ۴٨           ها بدون کاهش داده  
            GIF            KB 850    بيت ٨             ها بدون کاهش داده 
          JPEG          KB 269    بيت ٣٢          ها با کاهش داده  

 
 

***************************************************************** 
 

 : آشنائي با فرمت هاي صدا



 
صداها، اگرچه با آيفيت . تا قبل از ورود آامپيوتر به عرصه صدا، چيزي به اسم فرمت صوتي وجود نداشت

ولي با ورود آامپيوتر ، فايل هاي . وت، به روش واحدي ذخيره مي شدند و خوانده مي شدندهاي متفا
در آامپيوتر ، فرمت يك فايل به معني نوع ذخيره . صوتي نيز، فرمت ها و قالب هاي مختلفي پيدا آردند

ات صوتي  ، اصالعMidدر فرمت . اجازه دهيد يك مثال بزنيم. سازي اطالعات و نحوه خواندن آنها است
يعني اطالعات مربوط به هر ساز، به همراه پرده ها، نت ها و ساير . ذخيره مي شود) Note(بصورت نت 

 اطالعات صوتي بصورت طول موج هاي صدا ذخيره wavاطالعات، جداگانه ذخيره مي شود، ولي در فرمت 
 دارند آه ميتوانند فرمت به همين دليل، برنامه هاي خاصي وجود. مي شود و صدا ها قابل تفكيك نيستند

Midولي در فرمت .  را به نت هاي موسيقي تبديل آنندWavهمچنين، چون در .  چنين امكاني وجود ندارد
در ابتدا .  بسياربيشتر استMid تمام طول موج ها ذخيره مي شوند، حجم فايل نسبت به فرمت Wavفرمت 

ولي در حال حاضر ، بيشتر برنامه ها ، .  داشتهريك از برنامه هاي صوتي ، براي خود يك فرمت جداگانه
: تعدادي از مهم ترين فرمت هاي صوتي به شرح زير هستند. اآثر فرمت هاي صوتي را پخش مي آنند

Wav, mp3, Ra, Wma  , وMid 
 
 
 Wav :اين فرمت معروف ترين و پر استفاده ترين فرمت صوتي در آامپيوتر هاست .Wav فرمت استاندارد 

مشاهده مي Wavبه همين دليل ، اآثر صدا هاي موجود در ويندوز با فرمت  . حسوب مي شودويندوز م
 برخالف اآثر فرمت هاي ديگر، خود انواع مختلفي Wavفرمت . شوند و آًال اين فرمت آاربرد بيشتري دارد

امه هاي  در همه برنWavفرمت .  را به حالت هاي مختلفي ذخيره آردWavيعني مي توان يك فايل . دارد
 . مرتبط با صدا شناخته شده و پخش مي شود

 
mp3   : در واقع . اين فرمت، محبوب ترين فرمت براي فايل هاي موزيك محسوب مي شودmp3 موفق ترين 

  فرمتي بود آه براي فشرده سازي صدا و تصوير توسط گروهي از Mpeg.  مي باشدMpegفرمت از خانواده 
 فعاليت مي آردند، پس از اختراع Motion Picture Experts Groupاين گروه آه با نام . محققين ايجاد شد

پس از ).  در واقع از حروف اول همين عبارت تشكيل شده استMpeg. ( اين فرمت، نام خود را بر آن نهادند
: ز آن جمله نيز خوانده ميشد، فرمت هاي ديگري از اين خانواده هم ارائه شد، اMpgايجاد اين فرمت آه 

.mpa, mp1,mp2,mp3 از اين ميان mp3بيش از بقيه آارائي داشت و بيشتر مورد استقبال قرار گرفت  .
دليل عمده موفقيت آن نيز اين بود آه در اين فرمت، فايل هاي صوتي بسيار فشرده و آم حجم مي شوند، 

 ساعت موسيقي 12حدود ( نيم  ذخيره آCDبا اين فرمت ما مي توانيم حجم بيشتري از موسيقي را روي 
 و اولين 95 در ويندوز mp3. و همچنين زمان دريافت موسيقي از اينترنت نيز آاهش مي يابد ) CDروي هر 

 بعنوان يكي از فرمت mp3ولي در ويندوز هاي بعدي، فرمت .  پشتيباني نمي شد98نسخه هاي ويندوز 
 .هاي پيش فرض گنجانده شده است

 
CDDA : ولي از آنجا آه در آامپيوتر .  واقع چندان ربطي به فايل هاي صوتي آامپيوتري ندارداين فرمت در

 ها است آه Audio cd هاي صوتي يا CD در واقع فرمت CDDA. استفاده زيادي دارد، آن را معرفي مي آنيم
ان آن را اين فرمت ساختار آامپيوتري ندارد و حتي نميتو.  ها قابل اجرا استCD playerتوسط ضبط ها و 

در درس هاي آينده، روش تبديل اين فرمت را به فرمت هاي متعارف بررسي مي . روي آامپيوتر آپي آرد
 .در حال حاضر به دليل حجم باالئي آه اين فرمت اشغال مي آند، استقبال از آن آاهش يافته است. آنيم

 
Mod  :  فرمتModيستم عامل داس محبوبيت  يكي از فرمت هاي قديمي آامپيوتر است آه در زمان س

اين فرمت تا چهار آانال صوتي را پشتيباني . ولي با ورود ويندوز ، آاربرد خود را از دست داد. زيادي داشت
 . مناسب است تا صدا هاي ديگر ) بي آالم ( البته بيشتر براي پخش موزيك . مي آند

 
  
 

Mid :  Mid يا Midiود گذشت زمان، آهنه نشده و آاربرد خود  يكي از فرمت هاي قديمي صداست آه با وج
 Musical Instrument Digital:   نشكيل شده از حروف اول اين آلمات استMidi. را حفظ آرده است

Interface)آاربرد اصلي فرمت ). به معناي رابط ديجيتالي ابزارهاي موسيقيMidiدر .  در موسيقي است
عات مربوط به هر ساز، پرده ها ، وقفه ها و همه اطالعات  حاوي نت هاي موسيقي ، اطالMidواقع يك فايل 

به همين دليل با داشتن يك برنامه مناسب، مي توانيم همه اين اطالعات را . تخصصي موسيقي مي باشد
در اآثر آامپيوتر ها نيز يك درگاه . از فايل استخراج آنيم و اين قابليت براي موسيقي دانان بسيار مفيد است

Midi است آه ميتوانيم ابزارهاي موسيقي را به آن متصل آرده و موسيقي نواخته شده را به صورت  موجود
فايل هاي . همچنين مي توانيم نت ها را بنويسيم و ابزار موسيقي آن را براي ما بنوازد.  ضبط آنيمMidفايل 



Midiاين فرمت در . ود حجم بسيار آمي نيز اشغال مي آنند و اين نيز براي آنها يك مزيت محسوب مي ش
 .بسياري از ابزارهاي الكترونيك از جمله تلفن همراه نيز آاربرد دارد

 
  
 

Aiff : آميگا تا قبل از فراگير شدن . اين فرمت در اصل فرمت استاندارد آامپيوتر هاي آميگا استPc حرف 
ولي . ي آميگا آاربرد داشت نيز فايل هاي صوتpcاول را در زمينه صدا و تصوير مي زد ، تا سالها پس از ورود 

 اين فرمت نيز توسعه نيافته و آارائي خود را Commodoreدر حال حاضر به علت ورشكسته شدن آمپاني 
 .از دست داده است

 
  
 

Voc :  اين فرمت، به آمپانيCreative  و آارت هاي صوتي SoundBlasterفرمت .  اختصاص داردVoc نيز با 
 . ، آم آم از گردونه خارج شد و اآنون آاربرد چداني نداردWavرمت ورود ويندوز و فراگير شدن ف

 
  
 

Wma :  فرمتWma يا Windows media audio يكي از جدي ترين رقيبان mp3اين .  محسوب مي شود
 برتري دارد و با توجه به اين آه محصول آمپاني مايكروسافت است، mp3فرمت حتي از بعضي جهات بر 

 حجم بسيار آمي دارند و آيفيت آنها نيز آامال Wmaفايل هاي . ن پيش بيني مي شودآينده روشني براي آ
 رقابت mp3در عرصه اينترنت نيز آه حجم فايل ها اهميت زيادي دارد، اين فرمت با فرمت . قابل قبول است
 .  تنگاتنگي دارد

 
  
 

Ra :  فرمتReal Audio به خود اختصاص داده است نيز يكي از فرمت هاي صداست آه جايگاه خاصي را .
  نيز حجم آم و آيفيت قابل قبولي دارند، ولي چيزي آه آنها را از ديگر فرمت ها متمايز مي Raفايل هاي

 يا Streamingخاصيت .  استReal  موجود در فايل هاي streamingآند، حجم آنها نيست بلكه خاصيت 
اين ويژگي . رنت پخش شوند، ولي آپي نشوندجرياني، باعث مي شود آه فايل هاي صوتي از طريق اينت

همچنين به آمك . آمك زيادي به توليد آننده ها مي آند و جلوي آپي هاي غير مجاز را تا حدودي مي گيرد
در حال حاضر اآثر راديو هاي اينترنتي براي . اين قابليت، ميتوان صدا را به صورت زنده روي اينترنت پخش آرد

 . استفاده مي آنندRealخود از فرمت پخش مستقيم برنامه هاي 
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